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تاريخ دريافت98/01/52 :

تاريخ تأييد98/00/02 :

دکتر سیدعلی طاهری خرم آبادی



فلؼفِ دس آغاص ًاهي ػام بشاي ّوِ داًؾّا بَدُ اػت .پسغ اص دٍساى لسشٍى
ٍػطي غشبياى بِ بخؾ طبيؼيات فلؼفِ تَجِ ٍيظُ ًوَدًذ ٍ ػالواى ػلَم طبيؼي
اص ػالواى ػايش بخؾّاي فلؼفِ جذا ؿذًذ .دس دٍساى هؼاصش سفتِ سفتِ بخسؾ-
ّاي هختلف فلؼفِ – وِ ّوگي دس سٍؽ غيش تجشبي هـتشن بَدًذ -دس غسش
با ػٌاٍيي هجضا اص يىذيگش هتوايض ؿذًذ .پغ اص اًتمال ايي ػٌاٍيي بِ اّل فلؼسفِ
ايشاى ،اصطال ح فلؼفِ ّساي هاساد دس بشابسش فلؼسفِ قهطلسكج سايسا ؿسذ .ايسي
اصطالح دس بش داسًذُ ّيچ هبٌا يا الصم ػلن ؿٌاػساًِ هْوسي ًيؼستل بلىسِ بسشاي
سؿذ ٍ تؼالي فلؼفِ دس ايشاى صياىباس اػت.

واژههای کلیدی :فلؿفٍ ،ماتعسالُثيعٍ ،فلؿفٍ مًاف.

 اػتادياس گشٍُ فلؼفِ هؤػؼِ آهَصؿي ٍ پظٍّـي اهام خويٌي
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مقدمٍ

چىس ؾالي اؾت وٍ ياغگاوي َمچًن «فلؿفٍ اذالق»« ،فلؿفٍ علم »« ،فلؿمفٍ
زيه» ي ياغگان مكاتٍ زض ميان اَل فلؿفٍ زض ايطان ضايذ قسٌ اؾت .ذاؾتگاٌ ايمه
ضياد ،آقىايي فيلؿًفان معانط ايطان تا فلؿفٍ غطب ي تطرممٍ ي اوتمماآ آوُما تمٍ
حًظٌ فلؿفي وكًضمان اؾت .زض حميمت ايه ياغگان اتتسا زض فلؿفٍ رسيس غطتمي
پسيس آمسٌ ي پؽ اظ اوتماآ تٍ حًظٌ فلؿفي ما ،ضفتٍ ضفتٍ رايگاٌ ذمًز ضا زض ظتمان
اَل فلؿفٍ ايه زياض تاظ وطزٌاوس .الثتٍ ايه ؾره تٍ ايه معىي ويؿمت ومٍ مثاحمج
مُطح زض شيل ايه عىاييه زض ؾىت فلؿفي ما مًضز تًرٍ وثًزٌاومس .تمسين قمه
تركي اظ ايه مثاحج زض آحاض فيلؿًفان اؾالمي – مرهًنما فيلؿمًفان متممس -
مًضز تطضؾي لطاض گطفتٍاوس؛ چىاوىٍ زض فلؿفٍ تاؾتان غطتمي ويمع تؿمياضز اظ ايمه
مثاحج مًضز تًرٍ ي عاللٍ فيلؿًفان تًزٌاوس .اما ظًُض ايه عىاييه ي قاذٍَماز
مؿتمل اظ زيضان رسيس فلؿفٍ زض مغطب ظميه آغاظ قسٌ ي اوىًن ميان ما ويع و ي
تيف ضياد يافتٍ اؾت .پؽ اظ مستي انُالح «فلؿفٍَاز مًاف» تٍ مىعلمٍ ومامي
مكتطن تطاز ايه عىاييه رسيس زض ايطان ضايذ قس .مثاحج ظيازز زضتاضٌ ماَيمت
فلؿفٍَاز مًاف ي تمايعقان اظ فلؿفٍ (مُلك) ي اوًاع آوُا ويع مُطح قسٌ اؾت.
ظاَطا تلمي تط ايه اؾت وٍ فيلؿًفان غطتي ويع ايه فلؿفٍَا ضا اظ ومًع «مًماف»
فلؿفٍ للمساز ميوىىس .اما يالعيت ايه اؾت وٍ انُالح «مًاف» تٍ مىعلمٍ ومامي
مكتطن تطاز ايه قاذٍَا اظ فلؿفٍ زض ايطان پسيس آمسٌ ي ذاؾتگاٌ غطتمي ومساضز.
َسف مه زض ايه ممالٍ ايه اؾت وٍ وكان زَ  :ايالً ،رعل انُالح «فلؿمفٍَماز
مًاف» ي تالُثع تفىيه ميان فلؿفٍ (مُلك) اظ يه ؾً ي فلؿفٍَماز مًماف اظ
ؾًز زيگط مثىا ي يا لًاظ عل قىاؾاوٍ لاتل تًرُي زض تط وساضز؛ حاوياً ،ايمه ذمٍ
وكي ميان قاذٍَاز فلؿفٍ تطاز ضقس فلؿفي ما ظيان تاض اؾت .تطاز اوزا ايمه
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ممهًز الظ اؾت اتتسا تٍ تطضؾي تًُض معىاز ياغٌ فلؿفٍ زض تاضيد فلؿفٍ غمطب
ي اؾالمي تپطزاظ ي وكان زَ چگًوٍ تحًالت معىاز ايه ياغٌ زض تماضيد فلؿمفٍ
ظميىٍ ضا تطاز ايه رعل انُالح ظيان تاض فطاَ وطزٌاومس .پمؽ اظ آن تما تطضؾمي
زيسگاٌَاز مرتلف زضتاضٌ ماَيت فلؿفٍَاز مًاف ي اضظياتي آوُا تالـ ميوى
وامًفك تًزن آوُا ضا وكان زازٌ ي زض پايان زاليل ظيان تاضز تفىيه ايه چىيىمي ضا
ضيقه ؾاظ .
کاربرد «فلسفٍ» در آثار فيلسًفان پيشيه

فيلؿًفان اؾالمي متمس فلؿفٍ ضا وامي عا تطاز علً حميمي ميزاوؿتىس( .ابه

سينا ،ص  )22زاوكُاز لطاضزازز ماوىس لغت ي ازتيات ي يا زاوكُاز حميميِ مطتًٌ
تٍ امًض رعئي ،مخل تاضيد ي رغطافي اظ للممطي فلؿمفٍ ذماضد تًزومس .اظ ايمه ضي
آگاَي تٍ فلؿفٍ آگاَي تٍ َمٍ حمايك مًرًز زض عمال تمًز ي فيلؿمًف عمالمي
عملي مكاتٍ عال عيىي محؿًب ميقمس .فلؿمفٍ تمٍ زي قماذٍ وومطز ي عملمي
مىكعة ميقس ي َط وسا اظ ايه زي قاذٍ تٍ علً فطعميتمط تمؿمي مميقمسوس.
َثيعيات ،ضياييات ي ماتعسالُثيعٍ يا الُيات ؾٍ ضقتٍ فطعي فلؿفٍ ووطز تًزوس ي
اذالق ي تستيط مىعآ ي ؾياؾت ؾمٍ قماذٍ فلؿمفٍ عملمي تمٍ قمماض مميضفتىمس.
َثيعيات مًرًز متغيط مازز ضا تطضؾي ميوطز ي ضياييات تٍ امًضز ميپطزاذمت
وٍ َط چىس زض يالع رساز اظ تغيط ي مازٌ وثًزوس ،اما شَه آوُا ضا اظ مازٌ رسا مي-
وىس .اعساز ي اقىاآ زض مًرًزَاز مازز تحمك ميياتىس؛ اما عال ضيايي آوُما ضا
تٍ نًضت مزطز اظ مًيًعكان وٍ مازٌ متغيط اؾمت ،تطضؾمي مميوىمس .ؾمًميه
قاذٍ فلؿفٍ ووطز ،الُيات ،اظ امًضز تحج ميوطز وٍ يرًزقان مؿتغىي اظ مازٌ
اؾتَ ،ط چىس تالعطو َمطاٌ تا مازٌ تاقىس؛ امًضز َمچًن ذسايوس ي عمًآ ومٍ

فلسفههای مضاف؟!

92

تٍ ًَض ولي رساز اظ مازٌ متغيطاوس ي امًضز چمًن يحمست ،وخمطت ،عليمت ومٍ
تالعطو زض مازٌ َ تحمك ميياتىس ،زض واوًن تًرٍ الُيمات تمًز .ايمه قماذٍ اظ
فلؿفٍ مُمتطيه ي رالةتطيه ترف آن محؿًب ميقمس ي رايگماٌ مىحهمط تمٍ
فطزز زاقت .زض حالي وٍ الُيات تيوياظ اظ ؾايط ترمفَماز فلؿمفٍ تمًز ،زيگمط
قاذٍَاز فلؿفٍ تٍ وًعي محتاد تمٍ الُيمات تًزومس؛ اظ ايىمطي فيلؿمًفان گماَي
الُيات ضا فلؿفٍ ايلي يا عل اعلي ميواميسوس .اظ آوزا وٍ يىي اظ امًض مًضز تحج
زض الُيات ،ذسايوس متعاآ تًز ،آن ترف ذال ضا الُيات تالمعىي االذم ي ومل
آن ضا الُيات تالمعىي االع ميذًاوسومس( .صدر اددر ه رديیا )211-211 :2832 ،

ماتعسالُثيعٍ وا زيگطز تًز وٍ اظ زيضٌ پيف اظ اؾمال تمط ايمه ترمف اظ فلؿمفٍ
اَالق مي قس .يلتي آحاض اضؾًُ تىوي قس ،ايه ترف ضا ماتعسالُثيعٍ واميسومس .اظ
ايهضي ؾاتمٍ ايه تمؿي تٍ فلؿفٍ اضؾًُ تاظ ميگطزز( .ا سطو  i)212 :2833تىاتطايه
انُالح عا فلؿفٍ ي تركُاز مرتلف آن وٍ تىُا زض حًظٌ فلؿفٍ اؾالمي تلىمٍ
زض حًظٌ فلؿفٍَاز غطتي ويع ضياد زاقتٍ اؾت.

ii

َماوًُض وٍ ذًاوىسٌ ًَقمىس زض ميياتس زؾتٍتىسز فيلؿًفان اؾالمي تىُا تمط
 .iاسػطَ تمؼينبٌذي ٍ ؿاخِّاي هختلف فلؼفِ سا دس هَاضغ هتؼذد بيساى وسشدُ اػست ٍ
حاصل ػخٌاى ٍي تمؼيوي اػت وِ ًؼبت بِ تمؼيوي وِ روش وسشدم جساهغتسش ٍ ؿساخِّساي
بيـتشي دس بش داسد .اها ايي تفاٍت دس هَضَع ايي همالِ تاثيشي ًذاسد.
 .iiػخي فَق بِ ايي هؼٌي ًيؼت وِ ّيچ تغييشي دس دػتِبٌذي ػلسَم دس فلؼسفِ اػسالهي
سخ ًذادُ اػتل دس بشخي هَاسد فيلؼَفاى تغييشات جضئي دس دػتِبٌذيّا دادُاًسذ .بسشاي هلسال
ّواًطَس وِ دس هتي اؿاسُ ؿذُ اػت صذسالوتالْيي هبحس
الْيات هٌتمل وشدّ .وچٌيي ٍي بؼياسي اص هباح
وِ خَد اص ابَا

الْيات ٍ هابؼذالطبيؼِ هحؼَ

حشوست سا اص طبيؼيسات فلؼسفِ بسِ

ػواع طبيؼي سا دس با
هيؿَد .

همَالت بشسػي وشد
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مثىاز مًيًع اؾت .تٍ تيان زيگط آوان علً ضا تط اؾاؼ مًيًع ي وٍ تمط اؾماؼ
ضيـ تحميك زؾتٍتىسز وطزوس .فيلؿًفان اؾمالمي زض َمط مؿم لٍاز تمٍ تىاؾمة
مًيًع ي محمًآ ضيـ متىاؾة ضا تىاض ميگطفتىس .اظ ووط آوان َ ضيـ تزطتي
ي َ ضيـ عملي تٍ راز ذًز معتثط تًزَ .ط چىس زضرٍ معطفت حانمل اظ ايمه
زي ضيـ متفايت اؾت ،اما فيلؿًفان وؿثت تٍ َمي يمه اظ ايمه زي ضيـ تمي-
مُطز وكان ومي زازومس .اظ آوزما ومٍ معيماض تىماضگيطز ضيـ متىاؾمة ،زض ذمًز
مًيًع ي محمًآ مؿ لٍ وُفتٍ تًز ،فيلؿمًفان زغسغمٍاز زض تماضٌ ضيـ تحميمك
وساقتىسَ .ط مؿ لٍاز ذًز تعييه ميوطز وٍ تايس تا ضيـ تزطتي يا عملي تطضؾمي
قًز .تطاز مخاآ زض احثات مؿائل ؾماع َثيعي ومٍ رعئمي اظ َثيعيمات تمًز ي تمٍ
احىا ولي ارؿا ميپطزاذت ،فيلؿًفان اظ ايليات اؾتفازٌ ميوطزوس .تٍ عثماضت
زيگط ضيـ عملي ضا زض ايه ترف اظ َثيعيات تىاض ميگطفتىسَ .مچىيه زض احثات
تطذي مؿائل وفؽ مخل مؿ لٍ حسيث ي لس يا مؿ لٍ تىاؾد تط ايليات تىيٍ مي-
وطزوس .اظ ؾًز زيگط تركي اظ مؿائل مطتًٌ تٍ حطوت ،مثتىمي تمط حؿميات يما
يرساويات اؾت .تىاتطايه فيلؿًفي ماوىس نمسضالمتالُيه ي پيمطياوف ومٍ مثحمج
حطوت ضا رعئي اظ ماتعسالُثيعٍ ميزاوؿتىس ،زض ايه مؿائل اظ ضيـ تزطتي تُمطٌ
ميتطزوسَ .ميه ؾره زضتاضٌ تركي اظ مثاحج مُطح زض ترف مممًالت فلؿمفٍ
ايلي زضؾت اؾت .مخالٌ اوحهاض ممًالت عطيي زض وٍ ممًلٍ تمط حؿميات مثتىمي
اؾت ي اظ ايىطي فيلؿًفان زض ايه تاضٌ ،ازعاز حهط عملي وساضوس.
کاربرد «فلسفٍ» در فلسفٍ جديد غربي

زض مغطب ظميه ويع تا پايان لطين يؾُي ييع وما تيف مكاتٍ عمال اؾمالمي
تًز .اما زض زيضٌ ضوؿاوؽ  -تٍ ذاَط عًاملي وٍ تطقمطزن آوُا ذاضد اظ مًيمًع
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ايه ممالٍ اؾت -ترف َثيعيات فلؿفٍ تيكتط مًضز تًرٍ لطاض گطفت .تمط ذمالف
زيضاوُاز گصقتٍ وٍ عاليتطيه ترف فلؿفٍ َمان ماتعسالُثيعٍ تًز ،فيلؿًفان تمٍ
مثاحج َثيعي اَميت تيكتطز زازوس ي زض احط ايه تالـ تًاوؿتىس ذُاَاز مُمي
ضا زض َثيعيات پيكيىيان وكف وىىس .ايه وتايذ ي مًفميتَما تما اؾمتمثاآ عممًمي
مًارٍ قس ي رايگاٌ رسيس َثيعيات ضا زض عطنٍ علمي مغمطب ظمميه مؿمتحى
وطز .زض ايه ميان ماتعسالُثيعٍ مًضز تيمُطز لطاض گطفت ي اظ رايگاٌ ضفيع پيكيه
ذًز تٍ قست تىعآ وطز .زض لطين تعسز فيلؿًفاوي چًن زواضت تالـ وطزوس تما
رايگاٌ ماتعسالُثيعٍ ضا تاض زيگط اضتماء تركىس .اظ آوزا وٍ ايه تهًض پسيمس آممسٌ
تًز وٍ مىكم ذُاَماز پيكميىيان تىماضگيطز ضيـَماز وازضؾمت تمًزٌ اؾمت،
فيلؿًفاوي چًن زواضت تٍ اضظياتي لًاز ازضاوي اوؿان ي يمافته مثمازز ذُما زض
آوان تًرٍ وطزوس .تالـ آوان تٍ ايه َسف تًز وٍ ضاٌَاز ازضاوي مهًن اظ ذُما
ضا پيسا وىىس ي آوُا ضا معياض حميمت لطاض زَىس .اظ ايهضي ترف عمسٌاز اظ تمالـ
فىطز ايه فيلؿًفان تٍ مثاحخي زضتاضٌ قىاذت آزمي ي اوًاع ي مىك پيسايف آوُما
معًُف قس .زواضت ،ران الن ،الية ويتؽَ ،يً  ،تاضولي ،اؾمپيىًظا ي ؾمطاوزا
واوت آحاض مرتلفي زضتاضٌ ايه مؿائل وگاقتىس ي تٍ ايه پطؾكُاز تىياوي پاؾدَاز
مرتلفي اضائٍ زازوس .ايه زيضٌ ضا ميتًان آغاظ پسيس آمسن قاذٍ رسيسز زض فلؿفٍ
زاوؿت وٍ امطيظٌ معطفت قىاؾي iواميسٌ ميقًز .ممهًز اظ آغاظ معطفتقىاؾي،
َماوا ظًُض آن تٍ نًضت قاذٍاز مؿتمل اؾت؛ ي گطوٍ فيلؿمًفان گصقمتٍ ويمع
وماتيف تٍ تطذي اظ ايه مؿائل پطزاذتٍ تًزوس .اما ومف فيلؿًف مكمًُض آلمماوي
زض قاذٍ معطفتقىاؾي ،تىُا زض پطزاذته تٍ مؿائل معطفتقىاؾي ذالنٍ وممي-

i. Epistemology.
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قس .يز زض حميمت معطفتقىاؾي ضا تمٍ رماز ماتعسالُثيعمٍ وكماويس ي آن ضا زض
واوًن تًرٍ فيلؿًفان لطاض زاز.
قايس ذًاوىسٌ تپطؾس وٍ «ؾايط ترفَاز فلؿفٍ زض ايه زيضٌ زض چٍ ييمعيتي
تًزوس؟» پاؾد ايه اؾت وٍ تٍ زوثاآ مًفميتَاز چكمگيط زض ؾايط ترفَا ،ضفتٍ
ضفتٍ حًظٌ َثيعيات ي ضياييات اظ ؾايط ترفَاز فلؿفٍ رسا قسوس .ممهمًز اظ
رسايي ايه اؾت وٍ تط ذالف ؾىت پيكيىيان ،عالماوي ومٍ تمٍ مثماحخي َمچمًن
ماتعسالُثيعٍ ،معطفتقىاؾي ،اذالق ،ظيثاييقىاؾي ميپطزاذتىمس ،يما زض مثاحمج
َثيعي ي ضيايي زؾتي وساقتىس ،ي يما اگمط زؾمتي زض آن مثاحمج زاقمتىس ،زض آن
قاذٍَا تطرؿتگي وساقتىس i.زض َطف مماتل ويع وؿاوي وٍ تمٍ مثاحمج َثيعمي ي
ضيايي ميپطزاذتىس وؿثت تٍ مثاحج زيگمط زغسغمٍ چىمساوي وساقمتىس ي مؿمائل
َثيعي ضا اظ آن مثاحج مؿتمل ميزاوؿتىس .اگط َ زض مثاحخي چًن ماتعسالُثيعمٍ
عميسٌاز زاقتىس ،زض آن حًظٌَا چىسان تطرؿتگي وساقتىس .وىتٍ مُم ايمهومٍ زض
عيه رسا قسن ايه تركُا اظ يىسيگط ،ايه زي َيف اظ يىسيگط تاحيط ميپصيطفتىس.
افطاز َط زي َيف تٍ حانل تالقُاز َطف زيگمط تًرمٍ زاقمتىس ي ايمه تًرمٍ
متماتل مًرة پسيس آمسن تاحيط ي تاحط متماتل ميان آوُا تًز .تطاز مخاآ پيكمطفتُاز
فيعيه زض احط تالقُاز ويًته يىي اظ عًاملي تًز وٍ زض تىًن زيسگاٌَاز واومت
تا اوساظٌ ظيازز احط گصاض تًز .اظ ؾًز زيگط وميتًان تاحيط وؿاوي چمًن تميىه ضا
زض پيكطفتُاز فيعيه وازيسٌ گطفت.
ذًاوىسٌ زليك زضذًاَس يافت وٍ معياض انلي ايه رمسايي ضيـ تحميمك تمًز.
عالمان علً َثيعي تط ضيـ تزطتي تىيٍ مميوطزومس ي عالممان ؾمايط تركمُاز
 .iالبتِ هَاسد اػتلٌائي ّن ٍجَد داؿتل هاًٌذ دواست وِ سياضي داًي بشجؼتِ بَد .
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فلؿفٍ تط ضيـ غيط تزطتي متىي تًزوس .ممهًز اظ ضيـ تزطتمي اتتىماز وتمايذ
تحميك تط ممسماتي اؾت وٍ تط گفتٍ اظ تزطتٍ حؿياوسَ .ط چىس ايه عالمان ممىه
اؾت زض فطآيىس تحميك اظ ممسمات غيط حؿي ويع تُطٌ رًيىس يلي ومف انملي ضا
ممسمات تطگطفتٍ اظ حًاؼ ايفا ميوىىس .زض َطف مماتمل ،يعىمي زض ضيـ عملمي،
ومف انلي ضا ممسماتي ايفا ميوىىس وٍ تطگطفتٍ اظ حًاؼ ويؿتىس؛ َط چىس ممىمه
اؾت ممسمات تطگطفتٍ اظ حًاؼ َ ومكي زض فطآيىمس تحميمك زاقمتٍ تاقمىس .تمٍ
گمان مه ايه تعطيف ؾلثي اظ ضيـ عملي تطاز َسف وىًوي وافي اؾت ي آن ضا
اظ ضيـ تزطتي متمايع ميوىس .اظ آوزا وٍ معياض ايه رمسايي ضيـ تمًز ،رايگماٌ
تطذي اظ مثاحج ويع تغييط وطز .تطاز مخاآ مثاحج مطتًٌ تٍ وفؽ وٍ پيف اظ ايمه
زض ظمطٌ مثاحج َثيعي محؿًب ميقس تٍ ترفَاز زيگط فلؿفٍ مىتمل گكمت؛
ظيطا حؿيات زض حل مؿائل وفؽ ومف عمسٌاز ايفا وميوطزوس.
اما زض ايىزا رايگاٌ ضياييات رالة تًرٍ اؾت .ضيـ تحميمك زض ضيايميات
ضيقي عملي اؾت؛ اظ ايىطي ميتايؿت زض َطف مماتل َثيعيات لطاض گيطز .امما زض
يالع ضياييات زض وىاض مثاحج َثيعي لطاض گطفت ي اظ ؾايط مثاحج فلؿفي رمسا
قس .تٍ گمان مه علت ضا تايس زض واضتطز ي ومف فمًقالعمازٌ ضيايمي زض مثاحمج
َثيعي زاوؿت .عالمان َثيعي تٍ ذاَط ايىىٍ مثاحج ذًز ضا تيويماظ اظ ضيايميات
وميزاوؿتىس ،پطزاذته تٍ مؿائل آن ضا ذًز عُسٌزاض قسوس ي َماوىس ماتعسالُثيعمٍ
ي ؾايط تركُا ضياييات ضا زاوكي تيگاوٍ محؿًب وىطزوس .زض پمي ايمه رمسايي،
ضفتٍ ضفتٍ وا فلؿفٍ تٍ ماتعسالُثيعٍ ي ؾايط زاوكُاز عملي (زاوكمُايي ومٍ ضيـ
تحميمكان عملي تًز) اذتهال يافت ي َثيعيات ي ضياييات تا وا رسيمس علم
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ii

اوىًن زض وكًضَاز غطتي زي رطيان عمسٌ فلؿفي يرًز زاضوس :يىمي فلؿمفٍ
تحليلي وٍ زض وكًضَاز اوگليؿي ظتان ضياد زاضز ي زيگطز فلؿمفٍ لماضٌاز ومٍ
تيكتط زض وكًضَاز اضيپايي ضايذ اؾتَ .طچىس َط زي رطيان زيسگاٌَاز مرتلفي
ضا زض زضين ذًز راز ميزَىس ،يرٍ تمايع فلؿفٍ تحليلي اظ فلؿفٍ لاضٌاز ضيـ
فلؿفي آوُاؾت .زضؾت اؾت وٍ َط زي تمٍ ذماَط فلؿمفٍ تًزوكمان ضيـ غيمط
تزطتي ضا تىاض ميگيطوس ،اما زض حالي وٍ فلؿفٍ تحليلي تط اؾتسالآ عملي مثتىي تط
لًاعس مىُمي ت ويس زاضز ،فلؿفٍ لاضٌاز وؿثت تٍ ايه وًع ضاٌ وكف حميمت تمي-
مُط اؾت .مه زضتاضٌ رىثٍ ايزاتي ضيـ ايه فيلؿًفان اَالع چىساوي ومساض ي اظ
ايىطي تٍ َميه رىثٍ ؾلثي اوتفا ميوى  .حانل آوىٍ اَالق ياغٌ فلؿفٍ تط آحاض ايه
زي زؾتٍ متفىطان غطتي تٍ ذاَط اقتطاوكان زض ضيـ غيط تزطتي اؾت.

i. Science.
 .iiؿْيذ هطْشي جذايي ػلسَم اص فلؼسفِ سا افؼساًِ داًؼستِ اػست .قهطْسشي 471 :4731ج
ايـاى بش ايي ػميذُ اػت وِ ػلَم ّيچگاُ با فلؼفِ هخلَط ًبَدُاًذ تسا دس دٍساى جذيسذ اص آى
جذا ؿًَذ .بِ گفتِ ايـاى ساص ايي اؿتباُ دس ايي اػت وِ وؼاًي گواى وشدُاًذ فلؼفِ دس واسبشد
ػٌتياؽ ًام داًـي خاف بَدُ اػتل دس حالي وِ فلؼفِ ًاهي ػام بسشاي اًسَاػي اص داًـسْا اص
جولِ طبيؼيات بَدُ اػت .بٌابشايي جذايي ػلَم اص فلؼفِ تصَسي اؿتباُ اػت .با دلت سٍؿسي
هيؿَد وِ آًچِ هي اص آى با ػٌَاى جذايي طبيؼيات ٍ سياضيات اص فلؼفِ ياد وشدُام بسا ػسخي
ؿْيذ هطْشي ًاػاصگاس ًيؼتل بلىِ هىول آى هحؼسَ

هسيؿسَد .دس حميمست آًچسِ سخ داد،

جذائي ػالواى ػلَم طبيؼي ٍ سياضي اص ػالواى ػايش بخـْاي فلؼفِ بَد وِ هيتسَاى اص آى بسِ
جذائي ػلن ٍ فلؼفِ ياد وشد .
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فلؿفٍ تحليلي تا پػيَكُايي زض تاضٌ ظتان آغاظ قس .علت ايه تمًز ومٍ تمٍ عميمسٌ
تطذي تىيان گصاضان فلؿفٍ تحليلي – مخل رطد ازياضز مًض وٍ اظ َطفساضان فلؿفٍ ظتان
متعاضف ذًاوسٌ ميقًز -تؿياضز اظ مؿائل تغطوذ فلؿفي اظ وػتماتيَما ي اتُما َماز
ظتان واقي ميقًز i.اظ ايه ضي ايه فيلؿًفان َ تٍ تحليل ظتان َثيعي پطزاذتىس ي َم
تطاز ايزاز ظتان نًضز تالـ وطزوس .اظ ؾًز زيگمط زض ايايمل لمطن تيؿمت رطيمان
فىطز پًظيتًيؿ مىُمي قىل گطفت وٍ َمٍ لًاياز غيط تزطتي  -غيط اظ لًماياز
تحليلي -ضا تي معىي قمطز ي اظ ايىمطي مثماحخي َمچمًن ماتعسالُثيعمٍ ي اذمالق ضا اظ
للمطي فلؿفٍ ذاضد وطز ي مثاحخي زض تاضٌ عل (تزطتي) ضا مًضز تًرٍ لطاض زازَ ii.مط
چىس ايه رطيان زض َمان ويمٍ ايآ لطن تيؿت اظ َ فطيپاقيس ،امما تطذمي فيلؿمًفان
تىامي وٍ تا پًظيتًيؿ مىُمي مرالف تًزوس ،زض حصف ضيـ عملي اظ پًظيتًيؿمتُاز
مىُمي افطاَيتط تًزوس iii.اظ ايىطي مثاحخي چًن ماتعسالُثيعٍ ي اذالق ومتط زض حمًظٌ
تًرٍ ايه فيلؿًفان لطاض گطفت .اما تا فطاضؾيسن زٍََاز ويمٍ زي لمطن تيؿمت ضفتمٍ
ضفتٍ حًظٌ تامالت فلؿفي زض و كًضَاز اوگليؿمي ظتمان گؿمتطـ يافمت .عماليٌ تمط
مثاحخي ماوىس فلؿفٍ ظتمان ivي فلؿمفٍ علم (تزطتمي) vومٍ اظ اتتمسا زض وماوًن تًرمٍ
فيلؿًفان تحليلمي تًزومس ،معطفمت قىاؾمي ،فلؿمفٍ زيمه vi،ماتعسالُثيعمٍ vii،فلؿمفٍ

i. See Moore; Selected Writing.
ii. See Ayer; The A Priori.
iii. See Quine; Two Dogmas of Empiricism.
iv. Philosophy of Language.
v. Philosophy of Science.
vi. Philosophy of Religion.
vii. Metaphysics.
viii. Philosophy of Mind.
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فلؿفٍ علً ارتماعي iي َمچىيه قاذٍَماز عملمي فلؿمفٍ ماوىمس اذمالق ii،فلؿمفٍ
ؾياؾي iiiي فلؿفٍ حمًق ivي زيگط ضقتٍَا vقىل گطفتىس .پسيس آمسن ايه قاذٍَا تما
تا عىاييه ذال تٍ ايه معىي ويؿت وٍ فيلؿًفان گصقتٍ تٍ ًَض ولي اظ ايمه مؿمائل
غافل تًزٌاوس .قايس تطذي مؿائل تؿياضز اظ ايه ضقتٍَاز معطفتي رسيس َمًاضٌ تطاز
فيلؿًفان مُطح تًزٌاوس .تفايت زض ايه اؾت وٍ تٍ ذاَط اظزياز مؿائل زض زَمٍَماز
اذيط ايه مؿائل زض زؾتٍَاز مؿتملي اظ يىسيگط متمايع قسٌاوس؛ ضييٍاز وٍ زض فطو
اظزياز مؿائل زض َمٍ زاوكُا معمًآ اؾت .حتي زضتاضٌ تطذي اظ ايه قاذٍَا ميتمًان
گفت زض زيضان پيكيه َ تا حسز اؾتمالآ زاقتٍاوس :مخل فلؿفٍ زيه وٍ پيف اظ ايمه
الُيات (ذال) واميسٌ مي قس .تىاتطايه فلؿفٍ زيمه نمطفا ومامي رسيمس اؾمت تمطاز
قاذٍ از اظ فلؿفٍ وٍ اظ زيضان وُه تا حسز مؿتمل تمًزٌ اؾمت .زضؾمت اؾمت ومٍ
مؿائل رسيسز زض ايه ضقتٍ معطفتي پسيس آمسٌ اؾت ،اما پيمسايف مؿمائل رسيمس زض
َمٍ زاوفَا معمًآ اؾت ي معىاز آن پسيس آمسن ضقتٍ معطفتي رسيس ويؿت.
زض تاضٌ ايه قاذٍ َاز متىًع زض فلؿفٍ تحليلي ؾٍ وىتمٍ ضا تايمس زض وومط گطفمت:
ورؿت آوىٍ يرٍ مكتطن َمٍ ايه قاذٍ َا َمچىان تىاض گيطز ضيـ غيط تزطتي (تٍ
معىاز معًُز) زض آوُاؾت .زي آوىٍ ايه فيلؿًفان زغسغٍ مًيمًع ياحمس تمطاز َمط
قاذٍ معطفتي ضا وساضوس .تطاز ايىىٍ مؿائلي ذال تٍ قاذٍاز مؿمتمل مثمسآ قمًوس،
تىاؾة ميان آن مؿائل وافي اؾت .اظ ايه ضي تطاز ايه فيلؿًفان ،تساذل مؿائل ميمان
i. Philosophy of Social Sciences.
ii. Ethics.
iii. Political Philosophy.
iv. Philosophy of Law.
 .vهلل فلؼفِ هٌطك  Philosophy of Logicيا فلؼفِ سياضسيات Philosophy of
 .of Mathematics
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ايه ضقتٍ َاز فلؿفي مكىل ؾاظ ويؿت .تطاز مخاآ زض تاضٌ معطفت زيىي َ ميتمًان
زض فلؿفٍ زيه تحج وطز ي َ مًيًعي اؾت وٍ مًضز تًرمٍ معطفمت قمىاؼ لمطاض
مي گيطزَ .مچىيه تطذي مؿائل مطتًٌ تٍ وفؽ َ زض فلؿفٍ وفؽ ممًضز تحمج لمطاض
ميگيطز ي َ مي تًان آن ضا زض ماتعسالُثيعٍ تطضؾي ومطز .ؾمًميه ي مُمتمطيه وىتمٍ
ايىىٍ َط چىس زض ووط ايه فيلؿًفان تطذي قماذٍَماز فلؿمفٍ مخمل ماتعسالُثيعمٍ يما
معطفتقىاؾي مثىاييتطاوس ي زض ؾايط ضقتٍَا تٍ وحًز ذًز ضا مميوماياوىمس ،امما ايمه
قاذٍَا تا عىاييه مُلك ي مًاف زؾتٍتىسز وميقًوس .تا آوزا وٍ مه مُلمعا تعثيمط
«فلؿفٍ مًاف» زض آحاض غطتيان تٍ چك وميذًضز i.زض انُالح ضايذ امطيظ فيلؿًفان
فيلؿًفان تحليلي تاض زيگط فلؿفٍ وامي عا اؾمت ومٍ تمطاز قماذٍَما ي ضقمتٍَماز
معطفتي متىًع ي زض عيه حاآ مطتثٍ تىاض ميضيز.
کاربرد «فلسفٍ» در فلسفٍ اسالمي معاصر

َماوًُض وٍ فيلؿًفان زيضٌ رسيس مغطب ظميه فلؿفٍ ضا تٍ معىماز عما ايليمٍاـ
تىاض وثطزوس ،زض فلؿفٍ اؾالمي معانط ويع ايه واضتطز تمطيثا مُزًض قسٌ اؾمت .علمت
ايه تحًآ َمان تغييطاتي اؾت وٍ زض مغطب ظميه پسيس آمس .پيكمطفتُاز زاوكممىسان
َثيعي تاعج قس فيلؿًفان اؾالمي ويع َثيعيات ي ضياييات ضا تٍ زيگطان ياگصاضومس.

ii

 .iبِ ًذست بشاي اؿاسُ بِ ايي ؿاخِ ّا تؼبيش «فلؼفة  »...يا «فلؼفِّاي  »...بىاس بشدُ ؿسذُ
اػت .اها با تَجِ بِ ًحَُ بىاسگيشي ايي تؼابيش ٍ ًيض ًذست بؼياس ايي واسبشد ،سٍؿي هسيؿسَد
وِ ايي تؼابيش صشفا بشاي اؿاسُ بِ ايي ؿاخِّا بِ جاي ًام بشدى اص ته ته آًْاػت.
 .iiػاللِ ٍ تبحش دس سياضيات تاوٌَى ًيض دس هياى فيلؼَفاى اػالهي ون ٍ بيؾ سايسا بسَدُ
اػتل اها حتي ايي فيلؼَفاى سياضيداى قهاًٌذ ػالهِ طباطبائي ج سياضيات سا بخـي اص حَصُ
فلؼفِ هحؼَ

ًويوشدًذ .
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عاليٌ تط ايه زض حىمت متعاليٍ نسضائيَ ،ثيعيات رايگماٌ گصقمتٍ ذمًز زض فلؿمفٍ
مكائي ضا اظ زؾت زازٌ تًز ي ايه ضا ميتًان عاملي زيگطَ -ط چىمس تما تماحيط ومتمط-
تطاز رسا قسن َثيعيات اظ ؾايط تركُاز فلؿفٍ زض ؾمىت اؾمالمي تلممي ومطز i.امما
تحًآ معىاز فلؿفٍ زض فلؿفٍ معانط اؾالمي تا تحًآ آن زض فلؿمفٍ غطتمي رسيمس ي
معانط ،يىؿان وثًزٌ اؾت .اظ يه ؾً تٍ ذماَط قمطايٍ ذمال ،معطفمتقىاؾمي زض
فلؿ فٍ اؾالمي تا چىس زٍَ گصقتٍ تٍ نًضت قماذٍاز مؿمتمل مُمطح وكمس .لثمل اظ
اوتكاض وتاب انًآ فلؿفٍ ي ضيـ ضئاليؿ عالمٍ َثاَثائي تٍ َمطاٌ تًييحات قُيس
مُُطز ،فيلؿًفان اؾالمي تٍ مثاحج معطفمتقىاؾمي تمٍ نمًضت مؿمتمل وپطزاذتمٍ
تًزوسَ ii.مچىيه قاذٍَاز عملي فلؿفٍ ماوىمس اذمالق ي ؾياؾمت ويمع ممًضز تًرمٍ
فيلؿًفان اؾالمي لطاض وساقتىس .تٍ ووط مي ضؾس تٍ ذاَط يرًز مىماتع غىمي زض تعمالي
اؾالمي تطاز مؿائل اذالق ي ؾياؾت ،فيلؿًفان وياظز تٍ َمطح عملمي ايمه مثاحمج
وساقتىس؛ تٍ ذهًل آوىٍ تطذالف تطذي مؿائل تىيمازز اعتممازز -ماوىمس تًحيمس ي
وثًت -تمؿه تٍ ضيـ و ملي زض مؿائل اذالق ي ؾياؾت َي اقمىاآ عملمي زض تمط
وساقت .حتي تطذي مؿائل اذاللي وٍ وياظمىس تىاضگيطز ضيـ عملمي تًزومس – مخمل
مؿائل حؿه ي لثح شاتي ي عملي -زض زيگط علً اؾالمي تطضؾي ميقمسوس .زض تماب

 .iهْوتشيي وتا

صذسالوتالْيي  ،اػفاس ،بش خالد وتا

بخؾ هؼتملي بٌام طبيؼيات ًذاسد ٍ تٌْا دس هبحس

ؿفا ٍ ػايش وتابْساي ابسي ػسيٌا،

همسَالت ػـسش بسِ بشخسي هؼسائل طبيؼسي

پشداختِ اػت .
 .iiالبتِ هَاسد اػتلٌايي ٍجَد داؿتِاًذ هلل ًمذّاي آلا ػلسي هسذسع بسش واًستل ّوچٌسيي
حاشت اهام خويٌي
سا ًمذ فشهَدُاًذ .

دس وتا

وـف االػشاس بِ اختصاس آساي بشخي فيلؼَفاى جذيسذ غشبسي
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ؾياؾت ويع تىُا تطذي فمُاء تٍ َطح مؿ لٍ ياليت فميٍ ميپطزاذتىس ي ضييىطزقان ويع
وملي تًز i.اظ ايه ضي ياغٌ فلؿفٍ و و تىُا تٍ الُيات  -امًض عامٍ يالُيمات ذمال –
اَالق قس .تىاتطايه آوچٍ زض للمطي تامل فيلؿًفان مؿلمان ماوسٌ تمًز ،الُيمات تمًز.

ii

الثتٍ ضيقه اؾت وٍ مىُك قاذٍاز اؾت وٍ تٍ ذاَط رىثٍ اتعاضزاـ َي گاٌ ممًضز
غفلت فيلؿًفان اؾالمي وثًزٌ اؾت .تًرٍ تٍ ايه وىتٍ َ مفيس اؾت وٍ وماضتطز ياغٌ
«ماتعسالُثيعٍ» ويع زض زيضٌ َاز اذيط و ضوگ ي تمطيثا مىؿًخ گطزيس.
پيدايش ياژٌ «فلسفٍ مضاف» در ايران

زض زٍََاز اذيط زض احط آقىايي ضيظ افعين ايطاويان تا فلؿفٍَاز غطتي ياغگاوي
چًن فلؿفٍ اذالق ،ف لؿفٍ عل  ،فلؿفٍ زيه ،فلؿمفٍ حممًق ي  ...تمط ؾمط ظتاوُما
افتازوس .ايه عىاييه وً تطاز فيلؿًفان ايطاوي iiiايه پطؾمف ضا ايزماز وطزومس ومٍ
معىاز زليك ايه ياغٌَا چيؿت؟ اظ آوزا وٍ زض واضتطز معانط ،فلؿفٍ مىحهمط تمٍ
َمان مثاحج الُيات تًز ي اظ َطفمي ياغٌ الُيمات ومتمط تىماض مميضفمت ي ياغٌ

 .iدس اييجا ًيض هيتَاى سٍيىشد ػملي حاشت اهام خويٌسي

بسِ هؼسهلِ ٍاليست فميسِ سا

هَسد اػتلٌائي داًؼت .
 .iiتزوش ايي ًىتِ الصم اػت وِ ؿْيذ هطْشي پاي سٍيىشد ػملي ٍ فلؼفي سا بِ بؼياسي اص
اص هؼائل ًظشي ٍ ػولي باص وشدًذل ٍلي ًىتِ ايي اػت وِ حتي تاوٌَى ايي آثاس سا دس صهشُ آثاس
فلؼفي ايـاى هحؼَ

ًويوٌٌذ .بٌابشايي هيتسَاى گفست وساسبشد فلؼسفِ دس دٍساى هؼاصسش بسِ

الْيات هحذٍد بَدُ اػت .
 .iiiهمصَدم اص فيلؼَفاى ايشاًي ّن ؿاهل فيلؼَفاًي ايشاًي اػت وسِ تفىشؿساى دس اهتسذاد
فلؼفِ اػالهي هحؼَ
دس آى اهتذاد هحؼَ

هيؿَد ٍ ّن ؿاهل فيلؼَفاًي ايشاًي اػت وِ ًويتسَاى تفىشؿساى سا
وشد .
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ماتعسالُثيعٍ َ تٍ قست مُزًض تًز ،ايه تلمي وٍ فلؿفٍ ممىه اؾت وامي عما
تطاز زاوكُاز متعسز تاقس ،ظميىٍاز زض ميان فيلؿًفان ايطاومي وساقمت .اظ ايمهضي
مُمتطيه پطؾف ايه تًز وٍ ايه عىماييه چمٍ اضتثماَي تما معىماز متعماضف ياغٌ
«فلؿفٍ» زاضوس؟ پاؾري وٍ زض ايطان تٍ ًَض قايعي ممثًآ قسٌ اؾت ايه اؾت وٍ
ايىُا َيفي اظ علً فلؿفياوس وٍ ميتًان آوُا ضا «فلؿفٍَاز مًاف» واميس .ظاَطا
زض اتتسا ممهًز ايه تًز وٍ زض ايه عىاييه فلؿفٍ َمًاضٌ تٍ علممي زيگمط ايمافٍ
مي قًز ي حانل ،تطويثي ايافي اؾت وٍ زض آن ياغٌ فلؿفٍ ،مًماف ي ياغٌ زاآ
تط علمي زيگط زض َطف مًاف اليٍ لطاض ميگيطوس .تالُثع انُالح معًُز فلؿمفٍ
وعز ايطاويان معانط وٍ َمان ماتعسالُثيعٍ اؾت ،فلؿفٍ (مُلك) تلمي ميقًز .امما
پطؾف مُ ايه اؾت وٍ انُالح «فلؿفٍَاز مًاف» تط چٍ يرٍ مكتطوي ميان
ايه زاوكُا زاللت زاضز؟ آيا حيخيت ايافٍ قسن فلؿفٍ تٍ علً زيگط وكاوگط يرٍ
مكتطوي ميان آوُا ي تمايعقان تا فلؿفٍ (مُلك) اؾت؟ آن َ يرٍ مكتطوي وٍ اظ
ووط معطفتي زاضاز اَميت تاقس؟ اگط پاؾد تٍ ايه پطؾف مخثت تاقس ،آوگماٌ ايمه
انُالح ي ايه تمؿي تىسز مًرٍ اؾت .زض ايه تاضٌ تطذمي فيلؿمًفان ايطاومي تمٍ
نطاحت زض تاضٌ ايه يرٍ مكتطن تحج وطزٌاوس ،تطذي پاؾدَا ضا ويع ميتًان اظ
وحًٌ تيان فيلؿًفان حسؼ ظز ي تطذي پاؾدَا َ نطفا محتملاوس .ذًب اؾت
ايه پاؾدَا ضا يه تٍ يه تطضؾي وىي .
مضاف بًدن ياژٌ فلسفٍ

يه زيسگاٌ محتمل ايه اؾت وٍ ممهًز اظ فلؿفٍَاز مًاف نطفا ايه وىتمٍ
اؾت وٍ ياغٌ زاآ تط آن مكتمل تط تطويثي ايافي اؾت .قايس وتًان وؿي ضا يافت
وٍ نطاحتا اظ ايه زيسگاٌ زفاع وىس؛ اظ ايه ضي مه زض تاضٌ آن تٍ نًضت زيسگاَي
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محتمل تحج ميوى ؛ چًن َط چىس ايه ضأز غطية اؾت ،يلي حمسؼ ممه ايمه
اؾت وٍ زض اتتساز اؾتعماآ ياغٌ فلؿفٍ مًاف ،ايه زيسگاٌ تٍ نمًضت مرفمي ي
واآگاَاوٍ ممثًآ تًزٌ اؾتَ .مان ًَض وٍ لثل اظ ايه اقاضٌ وطز اوحهماض فلؿمفٍ
زض الُيات ي ماتعسالُثيعٍ اظ ؾًيي ي مُزًض قمسن ياغٌ ماتعسالُثيعمٍ مميتًاومس
علت  -وٍ زليل -تطاز رعل انُالح فلؿفٍَاز مًاف تاقس .تما تًرمٍ تمٍ ايمه
وحًٌ واضتطز ياغگان ،تٍ ًَض َثيعي گمان تط ايه تمًز ومٍ عىمًان «فلؿمفٍ» تىُما
تطاظوسٌ مثاحج الُيات اؾت .اظ ايه ضي زض مًارٍُ تا عىاييىي چًن فلؿفٍ اذالق،
فلؿفٍ زيه ي فلؿفٍ عل تايس تٍ گًوٍاز ميان آوُا ي مثاحج الُيات فطق گصاقمت
وٍ تط رايگاٌ الُيات تٍ مخاتٍ تىُا زاوف تطاظوسٌ عىًان «فلؿفٍ» ذللي ياضز وكًز.
پيف اظ اضظياتي تثييه فًق ،زض ايىزا چىس وىتٍ زض ذًض ت مل اؾت .ايآ ايىىمٍ
معازآ غطتي تطذي اظ ايه عىاييه زض ظتان ذاؾتگاٌ ذًز ،فالمس ياغٌ «فلؿمفٍ» تمٍ
نًضت مًاف اؾت ي ايه ميتًاوس تطاز عىًان «فلؿفٍَاز مًاف» مكىل ؾماظ
تاقس .علت اَميت معازآ غطتي زض ايىزا ايه اؾت وٍ تيتطزيس ذاؾمتگاٌ ظُمًض
ايه عىاييه زض ميان فيلؿًفان ايطاويَ ،ماوا تًرٍ تٍ آحاض فيلؿًفان غطتي ي تطرمٍ
مثاحج آوُا تٍ ظتان فاضؾي اؾت .اظ ايه ضي وؿاوي وٍ زض پي تثييه چيؿمتي ايمه
زاوفَا تطآمسٌ اوس َمًاضٌ تا تًرمٍ تمٍ ضييىمطز غطتيمان ،تمٍ تيمان چيؿمتي آوُما
پطزاذتٍاوس .الثتٍ زض تيان ايه چيؿتي تالُثع اظ عىاييه معًُز ي متعاضف زض فلؿفٍ
اؾالمي تُطٌ رؿتٍاوس ي ويع تٍ مثاحج مكاتٍ آن زض تفىط اؾالمي تًرٍ وطزٌاومس.
تىاتطايه تًرٍ تٍ معازآ اوگليؿي تطذي اظ ايه عىاييه زض ايىزا مُ اؾمت .تمطاز
مخاآ «فلؿفٍ اذمالق» معمازلي اؾمت ومٍ تطذمي متطرممان تمطاز ياغٌ اوگليؿمي
 Ethicsتىاض تطزوس .معازآ ؾط ضاؾمت فاضؾمي ايمه ياغٌ «اذمالق» اؾمت ي ومٍ
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«فلؿفٍ اذالق» .اما تٍ زليلي وٍ حسؾف مكىل ويؿت ،متطرمان «فلؿفٍ اذالق»
ضا معازآ آن لطاض زازوس i.اظ ايه ضي ميتيىي وٍ ايه عىمًان زض ظتمان ذاؾمتگاَف
مكممتمل تممط تطويثممي ايممافي ويؿممتَ .ممميه مُلممة زض تمماضٌ ياغٌ ظيثممايي
قىاؾي Aestheticsويع نازق اؾت .الثتٍ اظ آوزما ومٍ عممسٌ تًرمٍ فيلؿمًفان
ايطاوي تٍ ترف فلؿفٍ َىط  Philosophy of Artاظ ظيثايي قىاؾي تًزٌ اؾمت،
تُسيس تالفعل «ظيثايي قىاؾي» تطاز عىًان فلؿفٍَاز مًاف ومتط اؾت.
زي ايىىٍ زض عىًان فلؿفٍ ؾياؾي ي معازآ اوگليؿياـ ،تطويمة تىماض ضفتمٍ
تطوية ينفي اؾت ي وٍ تطوية ايافي .قايس تٍ َميه زليل زض تطذي واضتطزَما
زض ظتان فاضؾي تٍ راز تىاض تطزن فلؿفٍ ؾياؾي ،عىًان فلؿفٍ ؾياؾمت ضا تىماض
ميتطوس تا َمچىان تطوية ايافي ايه واضتطز ،محفًِ ماوسٌ تاقس.
وىتٍ ؾً ايىىٍ اگط فلؿفٍَاز مًاف يرًز زاضوس ،ميتايؿت زض مماتل آوُما
فلؿفٍ (مُلك) از َ زض واض تاقس .تالُثع ممهًز اظ فلؿفٍ (مُلك) َمان واضتطز
ضايذ معانط آن يعىي الُيات ذًاَس تًز .زض ايه ميان ييع معطفتقىاؾمي ممثُ
اؾت .ظاَط امط چىيه اؾت وٍ تايس فلؿفٍ (مُلك) ضا تٍ الُيات مىحهط زاوؿمت-
زض تطذي تعاضيف تٍ ايه اوحهاض تهطيح قسٌ اؾت ( راد -) 82 :2831 ،ي اظ ايه-
ضي تايس معطفتقىاؾي ضا اظ فلؿفٍَاز مًاف تلمي وطز .اما راز تعزمة اؾمت
وٍ يلتي وًتت تٍ قمطزن فلؿفٍَاز مًاف ميضؾس ،وامي اظ معطفتقىاؾمي تمٍ
نطاحت تطزٌ وميقًز .تمايل عمًمي زض ايطان تط ايه اؾت وٍ معطفتقىاؾي زض
 .iالبتِ گاّي فيلؼَفاى غشبي ٍاطُ  Philosophy of Moralityسا ًيض بىاس هسيبشًسذ وسِ
هـتول بش ٍاطُ فلؼسفِ اػست .اهسا اصسطالح ؿسايغ ّوساى ٍاطُ Philosophy of Morality
اػت .
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ظمطٌ فلؿفٍَاز مًاف محؿًب وكًز .قايس مكىل واقي اظ ايمه اؾمت ومٍ ومٍ
انُالح ضايذ آن زض ظتان اوگليؿي ي وٍ معازآ َاز فاضؾي ايه ياغٌ ،مكمتمل تمط
تطوية ايافي فلؿفٍ تا چيعز زيگط ويؿتىس .اظ ايه ضي تٍ ًَض معمًآ زض قممطزن
فلؿفٍَاز مًاف اظ آن وامي تطزٌ وميقًز .قايس تتًان ايمه مكمىل ضا تما تىماض
تطزن عىاييه زيگط مخل «فلؿفٍ معطفت» iحل وطز؛ انمُالحي ومٍ تمٍ ومسضت زض
ظتان اوگليؿي َ تٍ واض ميضيز .اما اظ ؾًز زيگط اگط معطفتقىاؾمي فلؿمفٍاز
مًاف وثاقس ،ما تزاز فلؿفٍ (مُلك) ،فلؿفٍَا ذًاَي زاقت!
چُاض ايىىٍ آيا وميتًان ماتعسالُثيعٍ ضا ويع تا َميه معياض فلؿمفٍاز مًماف
زاوؿت؟ تا اَالق عىًان «فلؿفٍ يرًز» مميتمًان ماتعسالُثيعمٍ ضا ويمع فلؿمفٍاز
زاوؿت وٍ تٍ چيعز ايافٍ قسٌ اؾت .زض ايه نًضت ما نطفاً فلؿفٍَاز مًاف
ذًاَي زاقت ي زض تطاتط ايه فلؿفٍ مًاف ،فلؿفٍَاز مُلمي زض وماض ورًاَمس
تًز .وىتٍ رالة تًرٍ ايىىٍ تطذمي فيلؿمًفان َمميه ضاٌ ضا ضفتمٍاومس ي مثاحمج
ماتعسالُثيعٍ يا الُيات ضا ويع شيل عىًان فلؿفٍ َؿتي راز زازٌ ي تسيه گًومٍ آن
ضا ويع فلؿفٍاز مًاف محؿًب وطزٌاوس( .خسیوپناه32 :2831 ،؛ پاو قي) اما پطؾف
ايه اؾت وٍ زض ايه نًضت چطا ميتايؿت ليس «مًاف» ضا شوط وطز؟ اگمط َممٍ
فلؿفٍَا فلؿفٍ مًاف تاقىس ،ايه ليس احتطاظز ورًاَس تًز ي تمايع فلؿفٍ محى
يا مُلك تا فلؿفٍَاز مًاف ويع تٍ ًَض ولي وىاض گصاقتٍ ذًاَس قس.
اما تا نطف ووط اظ مكىالت پسيس آمسٌ اظ وىتٍَاز فًق ،اقىاآ عمسٌ ايىىمٍ
زض ايه زيسگاٌ ،تمايع ميان فلؿفٍَاز مًاف ي فلؿمفٍ (مُلمك) اَميمت معطفتمي
وساضز .ظيطا ايه يرٍ مكتطن ميان فلؿفٍَاز مًاف نمطفاً اممطز لفومي اؾمت:

i. Philosophy of Knowledge.
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عثاضات زاآ تط فلؿفٍَاز مًاف ،مكتمل تط تطوية ايافياوس .ضيقه اؾمت ومٍ
ايه تمايع تياوگط تمايعز ويؿت وٍ اظ ووط معطفتي مُم تاقمس .مُمتمط آوىمٍ ايمه
تمايع غيط مُ تطاز ضقس فلؿفي ما ظيان تاض اؾت؛ وىتٍاز وٍ زض ازاممٍ ممالمٍ زض
تاضٌاـ تًييح ذًاَ زاز .قايس تٍ َميه زاليل َمي وؿمي تمٍ نمطاحت ايمه
زيسگاٌ ضا مُطح ي اظ آن زفاع وىطزٌ اؾت.
مبادی تصًری ي تصديقي /رؤيس ثماويٍ علًم

تىا تٍ ايه زيسگاٌ ،ييػگي مكتطن فلؿفٍَاز مًاف ايه اؾت وٍ علً زيگمط
ضا مًضز تطضؾي لطاض ميزَىس:
"ياغٌ فلؿفٍ امطيظٌ زض فطَىگ غطتيان معىايي ييػٌ يافتٍ اؾت .معطفمتَمايي
چًن فلؿفٍ تاضيد ،فلؿفٍ عل  ،فلؿفٍ اذالق ،فلؿفٍ َىط ي ...تًلس يافتمٍ ي ضقمس
وطزٌاوس ...فلؿفٍ زض َمٍ ايه مًاضز تٍ معىاز «عل قىاؾي» عل اؾمت( .سدیو ،
)11:2832

ايه عل قىاؾي گاَي نطفا تطضؾي مثازز تهًضز ي تهمسيمي علمً زيگمط
اؾت ي گاَي پطزاذته تٍ مًيًعاتي زيگط زض تاضٌ عل مًضز ووط اؾمت .اظ ايمه
ضي مخالً «فلؿفٍ اذالق» تا «فلؿفٍ عل اذالق» متفايت اؾت .فلؿفٍ اذمالق تىُما
تٍ تعطيف مفاَي تىاض ضفتٍ زض عل اذالق ي احثات انًآ مًيًعٍ آن ميپطزاظز،
زض حالي وٍ فلؿفٍ عل اذالق تٍ مؿائلي َمچًن ضيـ عل اذمالق ،تماضيد آن،
وؿثت آن تا ؾايط علً ي مؿائلي اظ ايه زؾت مميپمطزاظز( .مصداا  )2::2863 ،اظ
ايه ضي فلؿفٍ عل اذالق ضا ميتًان نًضت تًؾمعٍ يافتمٍ ضسيؼ حماويمٍ علمً
زاوؿت وٍ زض ممسمٍ َط زاوكي شوط ميقسٌ اؾت؛ زض حمالي ومٍ فلؿمفٍ اذمالق
نطفا تٍ تطضؾي مثازز تهًضز ي تهسيمي علم اذمالق مميپمطزاظز .وويمط ايمه
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تفايت ضا ميتًان زض تاضٌ عىاييه زيگط ويع تهًض وطز :مخل تفىيه«فلؿفٍ حمًق»
اظ «فلؿفٍ عل حمًق» ي «فلؿفٍ التهاز اظ فلؿفٍ عل التهاز».
ايه تعطيف زضتاضٌ تطذي عىاييه مخل فلؿمفٍ اذمالق ،فلؿمفٍ علمً تزطتمي،
فلؿفٍ حمًق ،فلؿفٍ تاضيد ،فلؿفٍ التهاز ي ووايط آوُا تٍ ووط لاتل لثًآ ميآممس.
اما تايس تًرٍ زاقت وٍ وميتًان َمٍ آوچٍ ضا غطتيان تحت عىًان  Ethicsمًضز
تحج لطاض ميزَىس ،تطضؾي مثاوي تهًضز ي تهسيمي اذالق تلمي وطز .فيلؿًفان
غطتي زض ايه ترف اظ فلؿفٍ عاليٌ تط فطااذالق (وٍ ميتًاوس تط مثازز تهًضز ي
تهسيمي مىُثك قًز) تٍ اذالق َىزاضز َ مميپطزاظومس .زض حمالي ومٍ اذمالق
َىزاضز زض حميمت َمان عل اذالق اؾت ي تىا تٍ زيسگاٌ ممًضز تحمج غيمط اظ
فلؿفٍ اذالق اؾت .قثيٍ تٍ ايه ؾره زض تاضٌ زيگط عىاييه َم زضؾمت اؾمت.
تطاز ومًوٍ تٍ ؾرتي ميتًان گفمت مثاحمج فيلؿمًفان ؾياؾمي زض تماضٌ آظازز،
زمًوطاؾي ،عسالت َمان تحج اظ مثازز تهًضز ي تهسيمي عل ؾياؾمي (علم
معًُف تٍ ضاتٍُ امط زَي -امط تطز زض رامعٍ) ميپطزاظز .تىاتطايه تعطيمف فمًق
وكان زَىسٌ َمٍ مثاحج مُطح شيل ايه عىاييه ويؿت.
َمچىيه تفىيه ياز قسٌ ميان «فلؿفٍ اذالق» ي «فلؿفٍ عل اذالق» ي وومايط
آوُا َط چىس لاتل تهًض اؾت ،اما چىيه قاذٍَاز متمايعز تمٍ نمًضت تالفعمل
ي رًز وساضوس .الثتٍ زض نًضتي وٍ مثاحج مًؾً تٍ ضسيؼ حماويمٍ مُم تاقمىس،
ميتًان قاذٍَاز رسيسز تطاز پطزاذته تٍ آن مؿائل ت ؾيؽ وطز ي آوُما ضا تما
عىًانَايي مخل «فلؿفٍ عل اذالق» وا وُاز.
اقىاآ ؾً ايه تثييه ايه اؾت وٍ زض تطذي مًاضز ،مًاف اليٍ ياغٌاز زاآ تط
يه عل ويؿت .عىًانَايي چًن فلؿفٍ زيه ي فلؿفٍ ظتان اظايه زؾتٍاوس .زيه يا
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ظتان اظ ؾىد علً ويؿتىس ي تىاتطايه فلؿفٍ ظتان يا فلؿفٍ عل فلؿفٍَايي مًاف
تٍ عل ويؿتىس .تطذي فيلؿًفان ايطاوي تٍ ايه مكىل تًرٍ وطزوس ي تطاز حمل آن
چاضٌاز اوسيكيسوس.
فلسفٍ حقايق /فلسفٍ علًم

چاضٌ آوان ايه تًز وٍ فلؿفٍ مًاف ضا مكتطن لفوي ميمان زي معىما زاوؿمتىس:
فلؿفٍ مًاف تٍ حمايك ي فلؿفٍ مًاف تٍ علً ( راد86-81 :2831 ،؛ خسیو پناه،

 .)32 :2831فلؿفٍَاز مًاف تٍ حمايك ،زاوكُايي "زضرٍ ايآ" ي "پيكميىي"اومس
وٍ ضيـ تحميمكان "اؾتساللي ي ومسز" ي فلؿفٍَاز مًاف تٍ علً زاوكمُايي
"زضرٍ زي " ي "پؿيىي"اوس وٍ ضيـ تحميمكان زض "مما گطزآيضز"" ،تاضيري-
گعاضقي" ي زض "مما زايضز" "،معطفت قىاذتي" اؾت .فلؿفٍَماز مًماف تمٍ
حمايك" ،يالعيتي ذاضري" مخل وفؽ يا "شَىي" مخل معطفمت ضا ممًضز "تحليمل
عملي" لطاض ميزَىس؛ اما فلؿفٍَاز مًاف تٍ علً " تٍ تًنيف تاضيري ي تحليل
عمالوي ي فطاوگطاوٍ" مًاف اليٍ ذًز ميپطزاظوس( .همان.)31-32 :
ظاَطا تلمي ناحثان ايه زيسگاٌ اظ تفىيه معطفتُاز زضرٍ ايآ ي زي تا تلمي
مكًُض متفايت اؾت .تىا تٍ تلمي مكًُض زاوكي وٍ متعلمف اظ ؾىد زاوف تاقمس،
معطفت زضرٍ زي محؿًب ميقًز .اظ ايىطي تىا تٍ زيسگاٌ ضايذ معطفمتقىاؾمي
زاوكي زضرٍ زي اؾت .اظ ؾًز زيگط معىاقىاؾي لًاياز اذاللي زاوكي زضرمٍ
زي ويؿت .ظيطا متعلك ايه تحج لًاياز اذاللياوس ي وٍ معطفمتَماز اذاللمي.
لًاياز اذاللي متعلك معطفتاوس ي ذًزقان معطفت ويؿتىس .اما زض ايمه زيمسگاٌ
معطفتقىاؾي اظ زاوكُاز زضرٍ ايآ محؿًب قسٌ اؾت" :مؿائل ي پطؾكمُاز
فلؿفٍ حمايك پيكيىي ي زضرٍ ايآ ي واظط تٍ حمايك ذاضري يا شَىي اؾت ماوىمس
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فلؿفٍ زيه  ...يا فلؿفٍ معطفت وٍ تٍ يالعيتُاز شَىي معطفمت تمٍ معىماز مُلمك
آگاَي ميپطزاظز ي اظ عًاضو ي احىا َؿتي قىاذتي ي حىايتگطز آوُما تحمج
ميوىس" (همانَ .)31:ماوًُض وٍ ًَيساؾت فلؿفٍ معطفت اظ زيسگاٌ وًيؿىسٌ َم
مثاحج َؿتي قىاؾاوٍ عل اؾت ي َ مثاحج معطفت قىاؾاوٍ آن .تٍ وومط ممي-
ضؾس تىا تٍ ايه زيسگاٌ معياض زاوكُاز زضرٍ زي ايه اؾت وٍ متعلك آن قماذٍاز
اظ زاوكُاز تكطز تاقس؛ تٍ َميه ذاَط اؾت وٍ معطفتقىاؾي ضا زاوكي زضرمٍ
ايآ محؿًب ميوىس.
َمچىيه ضيقه ويؿت وٍ فلؿفٍ اذالق ،ضا تايس زض وسا للمطي لمطاض زازَ .مط
چىس وًيؿىسٌ زض رايي ايه ؾٍ قاذٍ ضا اظ ظمطٌ فلؿفٍَاز مًاف تٍ حمايك مي-
زاوس (همان :32 :پاو قي) زض راز زيگط مثاحمج فلؿمفٍ اذمالق ضا اظ فلؿمفٍَماز
مًاف تٍ علً ميقماضز (همان )31 :قثيٍ َميه اتُا زض تاضٌ «فلؿمفٍ حممًق» ي
«فلؿفٍ ؾياؾي» َ و ي تيف تٍ ووط ميضؾس .اظ ؾًيي تطذي مثاحمج متعماضف
ايه قاذٍَاز فلؿفٍ مكتمل تط معطفتَماز زضرمٍ ايآاومس؛ مثحمج عمسالت زض
فلؿفٍ ؾياؾي ي حمًق َثيعي زض فلؿفٍ حمًق اظ ايه زؾتٍاومس .اظ ؾمًز زيگمط
معىاقىاؾي ياغٌَاز اضظقي وٍ تٍ وًعي زض ايه قاذٍَا مُطح ميقًز َ -ط چىس
ايه تحج انالتا فطااذاللي اؾت -تىما تمٍ زيمسگاٌ رىماب ذؿمطي پىماٌ اظ ظممطٌ
زاوكُاز زضرٍ زي محؿًب ميقًز .مگط ايىىٍ ايه زيسگاٌ ضا تٍ مىعلٍ پيكىُازز
تطاز تفىيهَايي َمچًن فلؿفٍ اذالق /فلؿمفٍ علم اذمالق ،فلؿمفٍ حممًق /
فلؿفٍ عل حمًق ي فلؿفٍ ؾياؾي /فلؿفٍ عل ؾياؾي محؿًب وىمي  .زض ازاممٍ
ممالٍ تٍ اذتهاض تٍ ايه پيكىُاز احتمالي ذًاَ پطزاذت.
تٍ ووط ميضؾس قاذٍَاز «فلؿفٍ علً تزطتي» ي «فلؿفٍ علً ارتماعي» تمٍ
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ييًح زض زؾتٍ فلؿفٍَاز علً راز ميگيطوس .اما زض َميه قاذٍَا ويع مثاحخي
مُطح ميقًز وٍ وميتًان آوُا ضا زاوفَاز زضرٍ زي محؿًب وطز .زض فلؿمفٍ
علً ارتماعي زض تاضٌ ذاوًازٌ ،لًاعس ي انًآ ضفتاض ،ضفتاضَماز ذمال اوؿماوي
تحج ميقًز .چگًوٍ مميتمًان ايمه مثاحمج ضا زض ظممطٌ زاوكمُاز زضرمٍ زي
محؿًب وطز؟ زض فلؿفٍ علً تزطتي زض تاضٌ اوًاع َثيعمي ،يمطيضت فيعيىمي،
لًاويه َثيعت ي ضياتٍ علي ي معلًلي تحج ميقًز .آيا ايه معطفتُا ،زضرٍ زي -
اوس؟
فطو ميوى مًاضز اتُامي فًق لاتل پاؾد اؾمت ي زؾمتٍتىمسز فلؿمفٍَماز
مًاف تٍ حمايك ي علً لاتل زفاع اؾت .اما َمچىان زي پطؾف تطاز مه مُمطح
اؾت .ايآ ايىىٍ «ممهًز اظ فلؿفٍ (مُلك) چيؿت؟» ي زي ايىىٍ «يرٍ مكمتطن
ميان ايه فلؿفٍَاز مًاف ي فاضق ميان آوُا تا فلؿفٍ (مُلك) چيؿت؟» زض تماضٌ
پطؾف ايآ رىاب ضقاز زض رمايي «فلؿمفٍ مُلمك» ضا َممان تحمج اظ احىما ي
عًاضو مًرًز مُلك ميزاوىس ( راد )82 :2831 ،اما زض راز زيگط «فلؿفٍ َؿتي»
ضا ويع تٍ نًضت محتمل زض ظمطٌ فلؿفٍَاز مًاف لطاض ميزَىس؛ تيآوىٍ ممهًز
ذًيف ضا اظ ايه فلؿفٍ مًاف ضيقه وىىمس (همدان .)11 :امما رىماب ذؿمطيپىاٌ
فلؿفٍ َؿتي ضا تسين تطزيس زض ظمطٌ فلؿفٍَاز مًاف لطاض ميزَىمس (خسیو پناه،

 )32 :2831ي آن ضا فلؿفٍ (مُلك) محؿًب وميوىس.
فطو ميوى وٍ ممهًز اظ فلؿفٍ (مُلك) َمان ماتعسالُثيعٍ يا الُيات اؾمت.
قايس تتًان گفت يرٍ فاضق ميان فلؿفٍ (مُلك) ي فلؿفٍَاز مًاف ايه اؾت وٍ
مًيًع ايلمي ،مًرمًز تمما َمً مًرمًز يما مًرمًز مُلمك اؾمت ي زض زيممي
مًرًزَاز ذال مًضز تحجاوس .تط ايه اؾاؼ يرٍ مكتطن فلؿفٍَاز مًماف
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ايه اؾت وٍ تط ذالف فلؿفٍ (مُلك) مًيًع ايه فلؿفٍَا مًرًزَاز ذالاوس.
اما حميمت ايه اؾت وٍ وميتًان ايه يرٍ ضا پصيطفت .ظيطا مًيمًعَماز ممًضز
تحج ايه قاذٍَا آومسض متفايتاوس وٍ قايس اَالق ياغٌ «مًرمًز» تمط تطذمي اظ
آوُا ذًقايىس َمٍ فيلؿًفان وثاقس .قايس تطذي وپؿىسوس وٍ تمط اممًضز َمچمًن
لًاويه َثيعت ،ذاوًازٌ ،عسالت ،لًاياز اذاللي مفًُ «مًرًز» اَالق قمًز ي
اظ ايىطي تط ؾط انل مًرًزيت ايه امًض ويع اتفاق ووط وثاقس.
فطو ميوىي «مًرًز» تٍ معىايي يؾيع تط َمٍ مًيًعَاز ممًضز تحمج زض
ايه فلؿفٍَا لاتل اَالق تاقس .زض ايه نًضت مميتمًان اقمىاآ فمًق ضا مطتفمع
زاوؿت ي «مًرًز ذال» تًزن مًيًع ضا يرٍ مكتطن ايه فلؿفٍَماز مًماف
زاوؿت .اما پطؾكي زيگط مُ تط تطاز مه مُطح اؾت :حمطٌ ايه تفىيه ي تممايع
چيؿت؟ زض حًظٌ قاذٍَاز معطفتي وٍ َمگي ضيـ عملي ضا تىماض مميگيطومس،
َسف اظ رساؾاظز قاذٍَا تٍ ًَض عمسٌ تؿُيل آمًظـ ي پػيَف ،ي ومه تمٍ
عالمان زض زوثاآ وطزن عالئك معطفتي ذال آوُاؾت .اظ ايىطيؾت ومٍ َمط چىمس
تؿياضز اظ ايه مؿائل اظ زيضاوُاز ايليٍ ظًُض فلؿفٍ مُطح تًزٌاومس ،قماذٍَماز
مؿتمل تٍ تسضيذ زض تاضيد فلؿفٍ پسيس آمسٌاوس .تىاتطايه زض رساؾماظز ي تاؾميؽ
قاذٍَاز مؿتمل تايس تٍ ايه اَساف آمًظقي ،پػيَكي تًرٍ وطز .حاآ گيط وٍ
تا تالـ ظياز تًاوؿتي يرٍ مكتطوي ميان ايه فلؿفٍَاز مًاف تياتي وٍ آوُما ضا
اظ فلؿفٍ (مُلك) ويع رسا ميوىس .ومه ايه تممايع تمٍ اَمساف رساؾماظز علمً
چيؿت؟ ايىىٍ شَه زاوف پػيَان تلىٍ محممان فلؿفٍ ضا تٍ ايه مكغًآ وىي ومٍ
تا گصض اظ ايه رازٌَاز پط اظ ماوع تتًاوىس ميان ايه قاذٍَا يرٍ مكمتطوي تياتىمس،
چٍ ومىي تٍ ؾًُلت تعلي ي پػيَف ميوىس؟ چٍ اقىالي زاضز وٍ تٍ ايه تؿىسٌ
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وىي وٍ فلؿفٍ متكىل اؾت اظ قاذٍَاز مرتلفي وٍ َمٍ آوُما زض ضيـ عملمي
قطيهاوس ي َط وسا اظا يه قاذٍَا مكتمل تط مثاحخياومس ومٍ مياوكمان تىاؾمثي
َؿت؟
قايس وؿي تگًيس وٍ فايسٌ ايه تفىيه ،تاويس تمط اَميمت ي ايلًيمت فلؿمفٍ
(مُلك) – َمان ماتعسالُثيعٍ -وؿثت تٍ فلؿفٍَاز مًاف اؾت .امما ايمه پاؾمد
لاوع وىىسٌ ويؿت .زضؾت اؾت وٍ ماتعسالُثيعٍ زض تمامي قاذٍَماز فلؿمفٍ تمٍ
وحًز ذًز ضا ميوماياوس ي رايگاٌ ييمػٌاز زاضز؛ امما مگمط معطفمتقىاؾمي َم
وماتيف اظ رايگاَي ييػٌ تطذًضزاض ويؿت؟ مگط وٍ ايه اؾت وٍ ماتعسالُثيعٍ ومٍ
تىُا زض علً عملي تلىٍ زض مثاوي علً تزطتي ويع ومف اؾاؾي ي مُ زاضز؟ آيما
تطاز تاويس تط ايه رايگاٌَا الظ اؾت وامي عما تمطاز ماتعسالُثيعمٍ ي معطفمت-
قىاؾي لطاض زَي ي اظ َطف زيگط َمٍ زاوكُاز زيگط عملي ي تزطتي ضا ويمع تما
وامي زيگط زض زؾتٍ مزعايي لطاض زَي ؟! تًرٍ تمٍ رايگماٌ ذمال ماتعسالُثعيمٍ
وياظمىس وا گصاضز ذال ي تعُس تٍ ايه تفىيه پط اقىاآ ويؿت.
ياوگُي تٍ گمان مه ايه تفىيه ي تمايع تمطاز اَمساف آمًظقمي ي پػيَكمي
فلؿفي ظيان تاض اؾت .ظيطا ايالً ،يلت ي شَه تؿياضز اظ محممان ي زاوف پػيَان
تزاز تطضؾي مؿائل ايه قاذٍَاز فلؿفٍ تٍ ذًز ايه تفىيه ي تمايع ي تعاضيف
ي زؾتٍتىسزَا معًُف ميقًز .ايه ظيان يلتي مًاعف ميقًز وٍ ذمًز ضا تمٍ
ايه عميسٌ متعُس ميوىي وٍ ميان مؿائل ايه قماذٍَماز مرتلمف فلؿمفي وثايمس
تساذلي يرًز زاقتٍ تاقس؛ ي اگط تمٍ تمساذلي تطذمًضز ومطزي  ،مميتايؿمت تما
مالوُايي َمچًن رُت تحج ،تًَ تساذل ضا تطَطف وىي  .يلي آيا پميف ويماظ
تحج فلؿفي زض تاضٌ لسضت يا آظازز ايه اؾت وٍ تعطيفي رامع ي ماوع اظ فلؿفٍ

114

فلسفههای مضاف؟!

ؾياؾي زاقتٍ تاق ؟ آن َ تٍ گًوٍاز وٍ مؿائل آن تا مؿائل علمً زيگمط َمي
تساذلي وساقتٍ تاقس ي اگط تٍ تساذلي تطذًضز يلت ي شَه ذًز ضا تىماض گيمط
تا تٍ يرُي ايه مكىل اؾاؾي ضا اظ رلًز پاز فلؿفٍ ؾياؾي تمطزاض ؟ آيما اگمط
مؿ لٍاز َمچًن ووطيٍَاز نسق َ مؿ لٍ فلؿمفٍ مىُمك تاقمس ي َم فلؿمفٍ
ظتان ،ايطازز پسيس آمسٌ وٍ حتما تايس تطَطف گطزز؟ آيا اگمط معطفمت زيىمي َم
مؿ لٍ معطفتقىاؾي تاقس ي َ فلؿفٍ زيمه ،مكمىلي معطفتمي پسيمس مميآيمس؟
لطاضزازز تًزن تمايع تركي اظ مؿائل علً تا يىسيگط ي زض وتيزٍ پصيطـ تطذي
تساذلَا َي اقىالي پسيس وميآيضز( .مصاا ددد  )38-32 :2866 ،آيما مكمغًآ
وطزن شَه محممان ي زاوف پػيَان تٍ ايه پطؾكُا تزاز تحج اظ ذمًز مؿمائل
ايه قاذٍَا ،تٍ وفع اَساف آمًظقي ي پػيَكي ما زض فلؿفٍ اؾت؟
حاوياً ،ظيان عمسٌ عىًان فلؿفٍَاز مًاف زض تطاتط فلؿفٍ (مُلك) پسيمس آممسن
ايه تلمي اؾت وٍ يظيفٍ انلي ي اؾاؾي فيلؿًفان َمان پطزاذته تٍ ماتعسالُثيعٍ
اؾت ي فلؿفٍَاز مًاف وٍ تركي انلي اظ فلؿفٍ تلىمٍ تمٍ مىعلمٍ قماذٍَماز
فطعي تلمي ميقًوس .ايه تلمي تٍ قست اوىًن زض محافل فلؿفي ما ضايذ اؾت؛ تا
رايي وٍ حتي تؿياضز اظ فيلؿًفان مما ويمع واذًزآگماٌ فلؿمفٍ ضا ايال ي تالمصات
مىحهط زض ماتعسالُثيعٍ ميزاوىسَ .ط چىس امطيظ زض تؿياضز محافل فلؿفي اَميت
ايه قاذٍَا پصيطفتٍ قسٌ اؾت ،اما تا ظماوي وٍ ايىُا «فلؿمفٍ مًماف» محؿمًب
ميقًوس ،تطاز فيلؿًفان ي زاوف پػيَان اظ حيٍُ انلي فلؿفٍ ذماضداومس .ايمه
تلمي تا آوزا ضياد يافتٍ اؾت وٍ پطزاذته تٍ تطذي اظ ايه قاذٍَما مخمل فلؿمفٍ
حمًق يا فلؿفٍ ؾياؾي ضا يظيفٍ عالمان حمًق يا علً ؾياؾي تلمي ميوىىمس يما
حسالل آوُا ضا اظ زاوفَاز ميان ضقتٍاز ميقماضوس .زض حالي ومٍ يالعيمت ايمه
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اؾت وٍ ماَيت ايه مثاحج فلؿفي اؾت ي مؿائل آوُا تىُما تما تحليمل عملمي ي
فلؿفي لاتل تطضؾياوس.
خاتمٍ

ممالٍ ضا تا ايه پيكىُاز تٍ پايان ميتط وٍ فيلؿًفان امطيظ ايطان انمُالح عما
فلؿفٍ ضا تاض زيگط احياء وىىس .تطاز ضقس ي تًؾعٍ فلؿفٍ اؾالمي چاضٌاز ومساضي
وٍ اظ اتتسا حًظٌ فلؿفٍ ضا تطاز زاوف پػيَان ايه زاوف تٍ نًضت يؾيع معطفمي
وىي ي تا احياز انُالح ماتعسالُثيعٍ ي الُيات ياغٌ فلؿفٍ ضا زض معىاز عا علً
عملي تىاض تطي  .زض تطوامٍَاز آمًظقي ذًز تزسيس ووط وطزٌ ي زاومف پػيَمان
فلؿفٍ ضا تا حًظٌَاز مرتلف فلؿفٍ آقىا وىي  .تىُا زض ايه نًضت اؾت وٍ مي-
تًان اوتواض زاقت رامعٍ فلؿفي ايطان تٍ َمٍ تركُاز فلؿفٍ زض ذًض اَميمت ي
تاحيطقان تپطزاظز .زض غيط ايه نًضت يا زچاض تفطيٍ قسٌ ايه قاذٍَا ضا رىثي ي
فطعي ميقماضي ي آقىايي ايليٍ تا ايه قاذٍَا ضا تٍ مطاحل عالي تحهيل زاومف
پػيَان مًوًآ ميوىي ي يا زچاض افطاٌ قمسٌ ي تمسين تًرمٍ تمٍ ضياتمٍ عميمك
قاذٍَاز مرتلف فلؿفٍ ي ويع رايگماٌ ذمال ماتعسالُثيعمٍ ي معطفمتقىاؾمي،
زاوف پػيٌ فلؿفٍ ضا لثل اظ مًعس مىاؾة تٍ رؿتزًز ترهم زض يىمي اظ ايمه
قاذٍَاز فلؿفٍ َسايت ميوىي ؛ زي قيًٌاز وٍ تٍ گمان مه َط زي تطاز ضقس ي
تعالي فلؿفٍ اؾالمي ما ظيانتاضاوس.
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